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TÉMÁINKBÓL 

ARAFATOT KÖRBEZÁRTÁK 
Izraeli páncélosok hatoltak be 
Rámalláhba, s zárták körbe Jasz-
szer Arafat hivatalát. Palesztin 
szemtanúk szerint legalább két-
tucatnyi tank és más páncélozott 
harcjármű nyomult be a Jordán 
folyó nyugati partján fekvő vá-
rosba. 

2. oldal 

ÉPÜL AZ ÚJ KÓRHÁZI 
SZÁRNY MAKÓN 
Az időjárás viszontagságai elle-
nére a terveknek megfelelően ha-
lad a makói kórház új szárnyá-
nak építése, az épületnek jövő 
februárra kell elkészülnie. Az új 
szárny új eszközöket is kap, az 
üzemeltetőnek mintegy 400 mil-
üó forintból kell beszereznie a 
gyógyításhoz szükséges gépeket 
és a kórtermek bútorait. 

3. oldal 

A szegedi Fidesz-MPP határozata után eldőlt: negyedszer is új polgármestere lesz a városnak 

Bartha helyett Póda Jenőt jelölik 
A szegedi Fidesz-MPP hétfőn, estébe nyúló ülésén a tes-
tület úgy döntött: azt javasolja a megyei és az országos 
választmánynak, hogy az őszi helyhatósági választáso-
kon Póda Jenőt (bal oldali képünkön] indítsa polgármes-
ter-jelöltként. A jelenlegi polgármester, Bartha László is 
szerepelt a jelöltlistán, de visszalépett. 

MUNKATÁRSAINKTÓL 

A nyitott kérdés eldőlt: a szegedi Fidesz-MPP tegnap, a 
késő esti órákban úgy határozott, hogy az őszi helyható-
sági választásokon Póda Jenőt indítja Szeged polgármes-
teri posztjáért. Információink szerint négy név közül 
dönthetett a tagság. A jelöltek között szerepelt, dr. Bartha 
László polgármester, dr. Dux László, szegedi egyetemi ta-
nár, Póda Jenő, korábbi kormányfőtanácsos és főtitsztvi-

selő, valamint Ványai Éva alpolgármester. Utóbbi nem 
vállalta a megmérettetést, míg a szavazás előtt nem sok-
kal Bartha László bejelentette: Dux László professzor ja-

vára visszalép. Az ezt követő szavazást jelentős fölénnyel 
nyerte Póda Jenő Duxszal szemben. Ugyanakkor infor-
mációink szerint a helyi Fidesz egy része, valamint az 
MDF (amelyből korábban két választási forduló között 
lépett ki Póda) nem támogatja a jelöltet, így elképzelhető, 
hogy Dux is elindul a választáson az MDF színeiben. Az 
ezzel kapcsolatos egyeztetések még az éjszakai órákban is 
tartottak. 

Ami azonban bizonyosnak tűnik: a rendszerváltozás 
utáni negyedik ciklusban is új polgármestere lesz a me-
gyeszékhelynek. Póda Jenő lapunknak elmondta, hogy a 
döntést hosszas előkészítés előzte meg, és a felkérést el-
fogadja. Hozzátette, a szegedi döntést a párt megyei, 
majd országos választmányának is jóvá kell hagynia. 
Bartha László polgármester nem kívánta kommentálni a 
történteket. 

Dolgoznak, míg a harmat le nem száll 
ÚJ HELYSZÍNEN, 

A KERESKEDŐ KÖZBEN! 
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Július 3-7. 

Ingyenes buszjárat a Mars térről, s 
a 75-es buszmegállójától 20 pergeltként | 

Információ: 62/547-523 

Váltson Motorolával! 

Aratás a júniusi porban, pokolban 

Folytatás a 3. oldalon Ugye , h ihete t l en? A h ő m é r ő 4 5 fokot mutat . Fotó: Karnok Csaba 

Kábeltévés internet nettó 3920 Ft-ért havonta, 
hozzá a Motorola csúcsminőségű kábelmodeme 
30% kedvezménnyel! Az akció 2002. június 30-ig tart. 

www.tiszanet.hu 
• internet ezerrel 

MOTOROLA 

Szeged. Feketesas u. 28. (62) 424-624 

A munkagépek és vezetőik még 
a déli kánikulában sem pihen-
tek tegnap a tiszaszigeti határ-
ban, az aszály miatt nem lehet 
félbehagyni az aratást. 

Régen volt már példa-arra, hogy a 
forróság és a szárazság miatt 
ennyire korán kezdjék meg az 
aratást: idén a szokásosnál két 
héttel hamarabb zúgtak fel a 
munkagépek. A tiszaszigeti ha-
tárban az árpa aratásával már 
majdnem végeztek, s a búza be-
takarítását is elkezdik a héten. 

- Itt pusztulunk el mindjárt, 
olyan meleg van - kezdte a be-
szélgetést a tiszaszigeti Molnár 
Ferenc, aki már reggel óta dolgo-
zott kombájnjával a gabonasorok 
közt. Ennek ellenére a fülkében 
nem volt annyira meleg: 

- Igaz, klíma nincs benne, de 
van egy ventilátor a fülkében, az 
segít valamit - tette hozzá a férfi. 

A rekkenő hőségnél azonban 
sokkal rosszabb a mindenhová 
beszálló por. - Nézze meg - mu-
tatta kezét Molnár Ferenc - , néha 

beszáll a fülkébe a por, ami, ha rá-
telepszik az ember bőrére, elvisel-
hetetlen viszketést okoz - magya-
rázta. Sokan nem tudják, de az ár-
pa aratásakor mindenfelé szálló 
por rettenetesen csíp. Az ember 
izzad, a por rászáll, ettől őrjítőén 
viszket a bőr - persze csak akkor, 
ha nem szokta meg. 

- A mezőgazdaságból élők reg-
gel korán kezdenek, amikor fel-
szárad a harmat, majd este addig 
dolgoznak, míg újra le nem száll. 
- Az aratás mindig nehéz munka 
volt, de a parasztember már hoz-
zászokott. Persze most köny-
nyebb, mint amikor kaszával, 
gyalog dolgoztunk, nem egyszerű 
munka ez, mindig a „legembere-
sebb" foglalkozásnak számított -
mondta Ferenczi József. 

A férfi, aki a betakarított árpát 
hordta traktorjával, tíz éve él a 
mezőgazdaságból. Ilyen hőség-
ben a legjobban a tiszta víz oltja a 
szomjat, 4-5 litert is meg kell in-
nia naponta. 

Folytatás a 3. oldalon 

Drogbuliból a rendőrségre 
Kábítószerrel való visszaélés, 
kereskedelem miatt akár hosz-
szú évekig tar tó börtönre is szá-
míthat a mórahalmi tanyáról 
vasárnap előállított 37 fiatal. 

Szegedi és az ország távoli részé-
ből származó egyetemista is 
akad a között a harminchét fiatal 
között, akit vasárnap kábítószer-
rel való visszaélés gyanúja miatt 
kísértek be a rendőrségre. Infor-
mációink szerint már meg is 
hallgatták őket. A fiatalokat a 
mórahalmi rendőrőrs munkatár-
sai állították elő egy tanyáról va-
sárnap hajnalban. 

Mindegyikükön elvégezték a 

kábítószergyorstesztet, amely ki-
vétel nélkül pozitív eredményt 
mutatott. A házban tartott kuta-
tás során kábítószergyanús növé-
nyi anyagot, tablettákat és po-
tencianövelő szert, Viagrát is ta-
láltak. 

A Mórahalom és Ásotthalom 
közötti portához nagy erőkkel 
szálltak ki a rendőrök. A tanyán 
többtucatnyian mulattak önkí-
vületi állapotban, a rendőrök pe-
dig a társaság tagjainak gyanús 
viselkedése miatt döntöttek a ká-
bítószerteszt alkalmazása mel-
lett. 

Jelenleg szakértők vizsgálják, 
hivatalosan is alátámasztható-e 

a kábítószer-fogyasztás gyanúja. 
Lehetőség van arra, hogy a fiata-
lok ügyében a rendőrség 15 na-
pon belül úgynevezett „bíróság 
elé állítással" folytassa le az eljá-
rást, és ha úgy ítéli meg, vádeme-
lési javaslatot tehet az ügyész-
ségnek. 

Tizenöt napon belül került bí-
róság elé az a hatvan személy is, 
aki februárban egy szegedi szóra-
kozóhelyen fogyasztottak drogot. 
Eddig ez volt a legnagyobb létszá-
mú kábítószer-fogyasztó társa-
ság, amely ellen a szegedi rendőr-
ség eljárást indított. 

Folytatás a 4. oldalon 

ROHAMKOCSIRA VÁRNÁNAK 
A baksi tűzoltók bevetéskor a 
tűzoltó-egyesület elnökének pi-
ros Ladájához kötik az utánfu-
tót, amire a szivattyút és a töm-
lőket pakolják. A település 26 
önkéntes tűzoltójának még 
egyenruha sem jut, a felszerelés 
legrégebbi, valójában muzeális 
darabja egy közel hetvenéves laj-
tos kocsi. 

4. oldal 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Munka közben pihentetőül jólesik a tréfa, a tiszta csapvíz. Fotó: Schmidt Andrea 

Csongrád megyében Szegeden volt a legmelegebb 

A hőguta határán tántorogva 
Mindössze két tized fokkal 
győzte le Szegedet Békéscsaba a 
melegrekord-versenyben. Míg 
Csabán tegnap 3 8 , 2 , nálunk 38 
Celsius-fokot muta t tak a hő-
mérők. 

Amikor e sorok íródtak, még 
tombolt a gyötrő hőség az ország-
ban. Reményeink és az előrejel-
zések szerint azonban mire e 
mondatokat olvassák, már meg-
érkezett az enyhet adó hűvösebb 
levegő. Tegnap délután négy óra-
kor Szegeden, a repülőtéri mete-
orológiai állomáson, árnyékban 
38 Celsius-fokot mértek. A sze-
gedi belvárosban viszont 45 Cel-
sius-fokot mutattak a hőmérők, 
Makó belvárosában pedig 40 fo-
kot. Szegeden a levegő páratar-
talma tegnap csak 29 százalékos 
volt, ami a kis szellővel együtt a 
korábbi napokénál némileg elvi-
selhetőbbé tette az egyébként 
már-már kibírhatatlan kániku-
lát. A megye „leghűvösebb" vá-
rosa Szentes volt, ahol csak 35,5 
fokra melegedett fel a levegő. 
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